
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 14.12.2011 proběhlo 150. 
zasedání zastupitelstva 
-starosta diskutoval s přítomnými 
občany a poté přednesl zprávu, 
která se týkala hlavně problémů 
s financováním výstavby nového 
pavilonu MŠ Blanenská, návrhu 
rozpočtu MČ Brno-Jehnice na rok 
2012 a dále o přípravě nového 
územního plánu města Brna a o 
připravované novele zákona o 
rozpočtovém určení daní pro obce 
České republiky, dále informací o 
připravované oslavě 720-letého 
výročí Jehnic v roce 2012. 
-byla předložena připomínka 
občanů ulice Sousední na 
vybudování zpomalovacího 
prahu (retardéru) a provedení 
prořezání porostu u křižovatky 
Ořešínská-Sousední z důvodu 
větší dopravní bezpečnosti všech 
obyvatel na této ulici. 
Zastupitelstvo bere tuto 
připomínku na vědomí a celou 
situaci bude řešit v lednu 2012. 
-zastupitelstvo bere zpět žádost o 
provedení změny přílohy obecně 
závazné vyhlášky města Brna o 
spádovosti základních škol a ruší 
usnesení vydané k tomuto bodu 
minulého zápisu. 
-zastupitelstvo schvaluje 
a) rozpočtové opatření č.6/2011 
ze dne 14.12.2011. 
b) návrh rozpočtu na rok 2012, 
který byl zveřejněn na úřední 
desce od 29.11.2011 do 
14.12.2011 takto: 
Návrh Ing. Hudce: „Neinvestiční 
příspěvek-tělovýchovná činnost 
TJ Sokol Jehnice“ ponížit o 20 
tis. Kč a těchto 20 tis. Kč 
přesunout do položky „oprava 
sakrálních památek“. ZMČ 
Brno-Jehnice schvaluje rozpočet 
MČ Brno-Jehnice na rok 2012 
včetně předcházející změny. 
(schválený rozpočet byl uveden 
jako příloha v prosincovém čísle 
Jehnických listů). 
c) dohodu o podmínkách výkonu 
státní správy mezi MČ Brno-

Jehnice a MČ Brno-Královo 
Pole na rok 2012. 
Další zasedání se bude kont 8.2.2012 
v 18.00 hodin na ÚMČ. 
Rozpis zasedání zastupitelstva na 
celý rok 2012 uvedeme v příštím 
čísle. 
 

Gratulujeme 
V lednu oslavila své narozeniny 
paní Jarmila Srněnská. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu 
jubileu a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 

Redakce 
 

Ostatky 
SDH Brno-Jehnice pořádá 
v sobotu 4.2.2012 od 14:00 
tradiční průvod masek po naší 
městské části a poté od 20:00 
v restauraci “Na staré” 
Ostatkovou zábavu. K tanci 
hraje country skupina 4 PSI. 
 

V sobotu 25.2.2012 
od 19:30 hod 

pořádá SRPŠ Jehnice 
ve spolupráci s ÚMČ Brno – 

Jehnice 
Ples Základní školy 

Jehnice 
Rezervace a předprodej lístků od 
1.února 2012 v kanceláři školy, 

tel. 541 237 285, cena lístku 
250,- Kč 

K tanci a poslechu zahraje 
skupina Vocal band Brno + 

Hroši 
V neděli 26.2.2012 

od 14,00 hodin  
následuje 

Dětský karneval 
program vede Divadlo Koráb 

 
Oznámení výtěžku 
Tříkrálové sbírky 

pořádané dne 8.1.2012 mladými 
hasiči SDH Brno-Jehnice pro 

Oblastní charitu Brno. 
Celkově se po městské části vybralo 

10 711,- Kč 
Všem, kteří přispěli, děkují mladí 

hasiči SDH Brno-Jehnice 

Informace o dani z 
nemovitostí na rok 2012  

Na základě zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z 
nemovitostí, v platném znění, 
zůstávají základní sazby daně 
z nemovitostí v roce 2012 
stejné jako v roce 2011, navíc 
se nově zpoplatňují zpevněné 
plochy pozemků užívaných k 
podnikatelské činnosti (novela 
č. 212/2011 Sb.).  
Oznámení MŠ Blanenská 1 
k zápisu pro rok 2012/2013 
Rada města Brna schválila dne 
24.1.2012 zavedení systému 
elektronické podpory zápisu dětí 
do mateřských škol v městě 
Brně.  Po školení ředitelek 
mateřských škol města Brna, 
které proběhne 1.února 2012, 
oznámíme na webových 
stránkách www.zsjehnice.cz 
přesné informace k 
průběhu zápisu . 

Mgr.Petra Havlová 

Městská policie rozšířila 
projekt „Poznej svého 
strážníka“ do všech 
městských částí 
Počínaje prvním dnem letošního 
roku byla pro celé území města 
Brna spuštěna internetová aplikace 
MP Brno nazvaná „Poznej svého 
strážníka“, která byla v pilotní 
části testována v centrální části 
Brna - v revíru MP Střed. 
V současné době jsou již do 
projektu zapojeny všechny revíry 
městské policie, což se bez 
výjimky promítne do života všech 
městských částí. 
Městská policie Brno zahájila 
ojedinělý projekt „Poznej svého 
strážníka“ již před několika 
měsíci. Jeho cílem je umožnit 
obyvatelům města přímý kontakt 
se strážníkem, který má 
odpovědnost za konkrétní území.  
Na webových stránkách 
www.mpb.cz má veřejnost 
možnost poznat bezmála stovku 
strážníků (tzv. „územářů“) a jim 
svěřené lokality. Prostřednictvím 
uveřejněných kontaktních spojení 
tak lze strážníky oslovit 
s konkrétními podněty. 
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Na webu je umístěn banner, jehož 
prostřednictvím si zájemci mohou 
vybrat území, případně 
do vyhledávače zadat konkrétní 
ulici a hned se dozví, který 
konkrétní strážník ji má 
na starosti. Informace 
o strážníkovi zahrnuje jeho jméno 
a příjmení, fotografii, mapu území, 
v němž vykonává službu; nechybí 
elektronický kontaktní formulář 
ani telefonní číslo. Samozřejmostí 
je i odkaz na revír městské policie, 
pod který daná lokalita i strážník 
spadá, grafické umístění revíru 
na mapě a kontaktní spojení 
na příslušného vedoucího.  
Brněnská městská policie má 
v současnosti osm územně-
organizační jednotek, tzv. revírů, 
které v sobě zahrnují jednu či více 
brněnských městských částí. 
Kromě revírů disponuje MP Brno 
rovněž jednotkami s celoměstskou 
působností, které se nevážou 
na konkrétní lokalitu. Jde o 
Jednotku dopravní, Jednotku 
operativního zásahu, Jednotku 
psovodů a Jednotku poříční. 

Mgr. Denisa Kapitančiková, 
tisková mluvčí MP Brno 

První vánoční jarmark 
 Na naší škole je již 
tradicí, že se rok co rok před 
Vánocemi setkávají žáci, učitelé, 
rodiče a přátelé školy, aby 
společně pobyli a popřáli si klidné 
svátky a hodně štěstí a zdraví 

do dalšího roku. Po letech, kdy 
jsme organizovali vánoční 
akademie, jsme se letos zamysleli 
nad formou tohoto setkání a zvolili 
jsme vánoční jarmark, který se 
konal 13. prosince 2011 
v tělocvičně školy.  

 Samotnému jarmarku 
předcházely dva měsíce usilovné 
práce dětí a pedagogů. Díky píli 
žáků celé školy jsme mohli na 
jarmarku nabídnout nejrůznější 
výrobky od vánoční blahopřání 
přes řetězy až po výrobky 
z keramiky. O občerstvení se 
postarali provozní zaměstnanci. 
 Všechna vystoupení 
nakonec dopadla dobře a prodaly 
se téměř všechny výrobky. Částku, 
kterou jsme získali prodejem a 
dobrovolným vstupným, jsme se 
rozhodli využít na vybavení školní 
družiny. Ve středu 21. prosince 
2011 byl panem ředitelem 
Kotyzou a panem Pernicou předán 
školní družině nový televizor 
s DVD přehrávačem. 
 Atmosféra vánočního 
jarmarku byla vánoční a příjemně 
přátelská. Také se nám dostalo 
mnoho pozitivních ohlasů a my za 
ně moc děkujeme. Motivují nás 
k další práci. Doufáme, že se na 
podobných akcích budeme v tak 

hojném počtu potkávat i nadále a 
rádi bychom touto cestou popřáli 
všem občanům Jehnic hodně štěstí 
a zdraví v roce 2012. 

Lenka Snášelová 
Program ZOO Brno  
únor 2012: 
SE SAMÝMI JEDNIČKAMI V 
POLOLETÍ ZDARMA DO ZOO 

O pololetních prázdninách, tj. v 
pátek 3.2.2012, mají všechny děti, 
které se prokáží u vstupních 
pokladen vysvědčením se samými 
jedničkami vstup zdarma! 
 JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO 
 Brno proběhnou od 6.2. do 10. 2. 
2012. Děti ve věku od 7 do 12 let 
je možné přihlásit na jednotlivé 
dny telefonicky u paní Sommerové 
na čísle 546 432 360 nebo e-
mailem: sommerova@zoobrno.cz 
(v emailu již prosím zašlete níže 
uvedené údaje potřebné pro 
vyplnění přihlášky). Přihlašování 
je možné od 16. 1. do 1.2. 2012. 
Jeden den stojí 300,- korun, v ceně 
tábora je oběd v restauraci U 
Tygra, pitný režim, zdravotní a 
pedagogický dozor, úrazové 
pojištění a výtvarné potřeby.  
Tábor začíná denně od 8.00 hod. a 
rodiče si děti vyzvednou v 16.00 
hod. V den nástupu rodiče vyplní 
přihlášku (jméno dítěte, datum 
narození dítěte, bydliště a telefonní 
číslo na rodiče) a podepíší 
bezinfekčnost. Tábor se bude platit 
na pokladně ekonomického 
oddělení ve správní budově. Děti 
si sebou vezmou teplé oblečení, 
přezůvky, svačinu a pití (pitný 
režim je ve správní budově 
zajištěn). Pro děti je připraven 
pestrý program - pozorování zvířat 
v zoo, soutěže a hry. 
 Otevírací doba Zoo Brno v 
měsíci únoru: denně od 9.00 – 
16.00 hod. 

Ing. Pavel Hruška 
propagačně vzdělávací úsek 
e-mail: hruska@zoobrno.cz 

Inzerce 
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV 
V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda 
jistá, tel.: 776 809 213. 
HLEDÁM ZAHRADU 
KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve 
vlastnictví možno i s chatou. 
Finance mám. Tel.: 774 248 403. 
KOUPÍM RODINNÝ DŮM 
V BRNĚ (větší i menší i ve 
špatném stavu). Jen solidně. 
Platím hotově. Jsem přímý kupec. 
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i 
okraj. 
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, 
aj. Tel: 606 469 316, 547 225 340 
www.maliribrno-horak.cz ,Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč ! 
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